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DAGSORDEN:
1. Godkendelse af referat fra
mødet den 22.3.2012
________________________________
Sekretæren har ikke modtaget bemærkninger.

Referatet godkendtes.

2. Meddelelser
________________________________
Helle Barth indtræder i Bevaringsnævnet som suppleant for
Hanne Stockbridge i denne sygefravær.
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3. Verserende sager mv.

3.1
Dragør Havn – projektansøgning.
Orientering om seneste behandling af ”Projekt Dragør Havn –
pladser og infrastruktur”.

Sekretæren orienterede om sagens
seneste behandling i Økonomi- og
Planudvalget, hvor det besluttedes at koncentrere sig om delprojektet om regulering af det
tidligere færgehavnsareal.
RealDania har ikke ønsket at
støtte dette projekt.
Delprojektet for en ny pladsdannelse langs Strandlinien mellem
Kongevejen og den gamle havn,
som RealDania muligvis vil støtte, kan evt. tages op på et senere tidspunkt.
Nævnet tog orienteringen til efterretning.

3.2
Kongevejens renovering.
Orientering om iværksat arbejde
med revision af renoveringsprojekt. TMU behandler sagen den
4.9.2012, hvorefter følgegruppen
inddrages.

3.3
Facadeændring Kongevejen 11
(”Kommandørboligen”)
Orientering om TMU’s behandling
af ansøgning om facadeændring,
hvor Bevaringsnævnets udtalelse
forelå.

Til efterretning.
Det kan oplyses, at det reviderede skitseprojekt kan ses på
kommunens hjemmeside under referat fra mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 4.9.2012.

Sekretæren orienterede om udvalgets godkendelse af isætning af
store butiksvinduer i facaden
mod Kongevejen, som var en afvejning af erhvervsinteressen i
sagen overfor bevaringshensynet.
Til efterretning.
Flere medlemmer beklagede den
trufne beslutning, som fandtes
at være et tilbageskridt i bevaringsarbejdet.
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3.4
Brevkasser i Dragør gamle bydel
Status i ”kampagnen”.

3.5
Velkomstbrev til nye indflyttere
i Dragør gamle bydel.
Orientering om praksis ved ejerskifte.
3.6
Sager fra ”Udrykningsgruppen”
siden sidst.
Udtalelse i sager om ”ishus på
havnen” og fjernelse af skorsten
i von Ostensgade.
3.7
Stråtagskviste ejendommen
Strandstræde 9.
Orientering om ansøgning om 2
stråtagskviste på ejendommen,
herunder forvaltningens foreløbige afslag.

Forvaltningen vil i samarbejde
med beboerforeningen omdele en
opfordring til ejerne af ”de
tilbageværende udvendige brevkasser” om at flytte dem ind i
gårdene.

Til efterretning.

Til efterretning.

Til efterretning.
Nævnet udtalte støtte til forvaltningens vurdering af, at de
viste kviste er for store til
det lille hus.

4. Bevaringsnævnets ”Udrykningsgruppe”

Udpegning af ny repræsentant til
Bevaringsnævnets ”Udrykningsgruppe” – efter Lars Tøgerns udtræden af Nævnet.

Axel Bendtsen blev udpeget som
nyt medlem i ”Udrykningsgruppen”.

5. Eventuelt
Axel Bendtsen havde følgende
punkter:
5.1 Beboerforeningen har en folder under udarbejdelse om byens
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huse og deres byggeskik og vedligeholdelse mv.
Foreningen vil - i lighed med
den tidligere folder – søge kommunens støtte til trykning.
Nævnet udtrykte håb om, at kommunen vil tage vel imod initiativet.
5.2 Forslag til et kommende
dagsordenspunkt i Nævnet om solceller og andre energianlæg mv.
i og ved den gamle bydel.
5.3 Konstatering af fortsatte
problemer med parkering i byen,
specielt på pladserne. Beboerforeningen vil udarbejde en mere
skærpet ”flyer” til uddeling til
”synderne”.
5.4 Beboerforeningen har fået
henvendelser om Kulturstyrelsens
langsommelighed i sagsbehandlingen af byggesager for fredede
huse i byen.
5.5 Orientering om ansøgning om
”EU’s Kulturmærke” til Dragør
Kommune – med fokus på bevaringsarbejdet for den gamle bydel.
5.6 Orientering om ny turistbrochure.
Sekretæren orienterede om Danmarks Radios misvisende billedvalg til en hjemmeside-artikel
om ophævelse af bopælspligten i
”udkantsDanmark”.
Som oplæg til drøftelse af Byfondstilskud 2012 ved kommende
møder, anmodedes om udsendelse
af en opgørelse af det forventede rådighedsbeløb.
Jørgen Jensen
sekr.
5.9.2012
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